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Határozat tárgya Kódszám 

197/2015. a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola felvételi körzetének véleményezésére 

Z1 

198/2015. a Kunhegyes, Szabadság téren 2015. december 9. és 2016. 
január 10. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételé-
ről és a felállítás költségeinek elfogadásáról 

Z1 

199/2015. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szó-
ló Hatósági szerződés megkötéséhez a 2015. november 
02-2016. február 29. közötti és a 2015. november 9 - 2016. 
június 30. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás-
hoz 

Z1 

200/2015. Kunhegyes Város Önkormányzata Versenytárgyalási 
Szabályzata elfogadásáról  

Z1 

201/2015. a kunhegyes 06/5 hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bo-

csátásáról 
Z1 

202/2015. a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a rénszarva-
sok és a szán felújításáról 

Z1 

203/2015. a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvo-
da főzőkonyhájában bekövezett kár helyreállításáról 

D7 

204/2015. a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvo-
da főzőkonyhájában 1 db. robotgép tartozékokkal történő 
beszerzéséről 

D7 

205/2015. a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvo-
da főzőkonyhájában 10 tálcás kombi sütő tartozékokkal 
történő beszerzéséről 

D7 

206/2015. a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvo-
da főzőkonyhája villamos berendezéseinek korszerűsítésé-
ről  

D7 
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207/2015. rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vo-
natkozó igény benyújtásáról 

D7 

208/2015. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális 
étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szüksé-
ges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irá-
nyuló pályázat kiírásáról 

A15 

209/2015. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szó-
ló Hatósági szerződés alapján a 2015. november 02 - 
2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglal-
koztatáshoz igényelt közvetlen-, és anyagköltség felhasz-
nálásáról 

Z1 
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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 12-én 
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Szabó András polgármester elnökletével: 

Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kál-
mán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, So-
modi József és Vincze László önkormányzati képviselő 

 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Haj-

nalka gazdasági osztályvezető, Csehné Köteles Rozália belső el-
lenőr, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongaz-
dálkodási ügyintéző, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szo-
ciális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Suki Lász-
lóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kovácsné Lázár Elvira iskolaigazgató, Suki Julianna a Kunhegye-
si Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja, Kocsis Dorottya a 
Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény dolgozója, Fridrik Katalin a 
Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény dolgozója tanácskozási 
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatké-
pes, az ülésen kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület nyilvános 
ülését 15 óra 11 perckor megnyitja.  
 
 
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
 
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő 
szavazattal elfogadja. 
 
 
ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 
felvételi körzetének véleményezéséről 

 (írásban csatolva) 
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Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egész-
ségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és 
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, az iskola nevének 
következőképen történő módosításával, Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola.  
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
197/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének vélemé-
nyezésére 
 
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében fog-
laltakra hivatkozva Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület az ön-
kormányzat működtetésében lévő a Kunhegyesi Tankerülethez tartozó Kunhegyesi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetével kapcsolatosan 
az alábbi véleményt alkotja: 
 
A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
A település teljes közigazgatási területe. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó And-
rás polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos szükséges te-
endők ellátására. 

 
 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a Kunhegyes, Szabadság téren 2015. december 9. és 2016. január 10. kö-
zött felállítandó korcsolyapálya bérbevételére, a felállítás költségeinek elfogadására 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, hogy a jégpályát a Sateam Kft.-től bérel-
je, a pálya alapját képező faanyagot pedig az Agromix 2002. Kft-től vásárolják. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy a jégpályát a Sateam Kft.-től, a pálya alapját képező fa-
anyagot az Agromix 2002. Kft-től vásárolják, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
198/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Szabadság téren 2015. december 9. és 2016. január 10. között felállítandó 
korcsolyapálya bérbevételéről és a felállítás költségeinek elfogadásáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 15. pontjában foglalt 
jogkörében eljárva a Gilde 350 típusú műanyag jégpálya 2015. december 9. és 
2016. január 10. közötti bérbevételét, 1.050.600 Ft + ÁFA, bruttó 1.334.262 Ft bér-
leti díj ellenében a Sateam Kft.-től (Budakeszi, Fő u. 66.) mint bérbeadótól, jóvá-
hagyja. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jégpálya alapjának 
megépítéséhez szükséges anyagok beszerzését bruttó 560.000 Ft értékben az 
Agromix 2002. Kft.-től (Kunhegyes, Tiszagyendai u. hrsz: 3246/2.) jóváhagyja. 
 
A fentiekre a város pénzügyi fedezetet a 2015. évi költségvetésből biztosít. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert a bérleti és a szállítási szerződés aláírására, lebonyolításhoz 
kapcsolódó feladatok ellátására. 

 
Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
6. Bodó István főmunkatárs  

 
 

HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági 
szerződés megkötéséhez a 2015. november 02 – 2016. február 29. közötti és a 
2015.november 9 – 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatá-
sáról szóló hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos az előterjesztés, a 2015. novem-
ber 02. – 2016. február 29. közötti időszakra 15 fő, 2015. november 09 - 2016.június30. 
közötti időszakra 112 fő foglalkoztatásához. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
199/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megköté-
séhez a 2015. november 02-2016. február 29. közötti és a 2015. november 9 - 2016. június 
30. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felso-
rolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja 
a 2015. november 02-2016. február 29. közötti és a 2015. november 9 - 2016. jú-
nius 30. közötti időszakra vonatkozó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás célja-
it és annak megvalósulását. 

 
          Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében 
eljárva 

engedélyezi 

 

         Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési szám-
lájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz kapcsolódóan – a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal számlája 
javára. 

 
     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 

András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges teendők el-
látására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala  
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szabó Ildikó ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Versenytárgyalási Szabályzata meg-
alkotásáról 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabályzat 
VII. fejezet 4) pont utolsó mondatában az Abádszalók kerüljön javításra Kunhegyesre. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot a szóban javasolt módosítással, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
200/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata Versenytárgyalási Szabályzata elfogadásáról  
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése alapján Kunhegyes Város Önkor-
mányzata Versenytárgyalási Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváha-
gyólag elfogadja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teen-
dők ellátására. 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
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3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a 06/5. hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátásáról 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 

 
 
201/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a kunhegyes 06/5 hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkö-
rében eljárva, tekintettel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(16) bekezdésében foglaltakra, valamint Kunhegyes Város Önkormányzat Verseny-
tárgyalási Szabályzatában foglaltakra a kunhegyesi 06/5 hrsz-ú, kivett üzem besoro-
lású, 2ha 1857m2 területű, természetben a Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám 
alatt található ingatlan hasznosítását az előterjesztésben szereplő versenytárgyalási 
felhívás alapján 

 
versenytárgyalásra bocsátja. 

 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlan verseny-
tárgyalásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
A versenytárgyalási felhívás megjelenik: a www.kunhegyes.hu honlapon, a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, országos napilapban, valamint egyéb médiafelü-
leten. 
Határidő: folyamatos  

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
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2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 

HATODIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a rénszarvasok és a szán 
felújításáról 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja az elmúlt évek alatt a rénszarvasok és a szán annyi-
ra tönkrement, hogy ezek felújítása, újrafűzése szükségessé vált. A Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 

 
202/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a rénszarvasok és a szán felújításáról 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107 §-ában biztosított jogkörében 
eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a rénszarvasok és a szán 
felújítását engedélyezi. 
 

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft.-től (1146 
Budapest, Dózsa Gy. u. 1.) rendeli meg a rénszarvasok és a szán felújítását az aláb-
biak szerint:  
Nettó ár:  400.000 Ft 
ÁFA:  108.000 Ft 
Bruttó ár:  508.000 Ft 
 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a rénszarvasok szánnal elemek felújításának 
bruttó 508.000 Ft összegét, azaz mindösszesen ötszáznyolcezer Ft-ot a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
András polgármestert rénszarvasok szánnal elemek felújításával kapcsolatos doku-
mentumok aláírására. 
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Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos 

 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye által kezdeményezett beszerzé-
sekről 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a főzőkonyhában bekövetkezett kár helyreállítását a Szabó és 
Fia Kft. végezze, 1 db robotgép tartozékokkal a Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó 
Zrt.-től kerüljön beszerzésre, a főzőkonyhába a 10 tálcás kombi sütő a Gasztrometál Gép- 
és Berendezésgyártó Zrt-től kerüljön beszerzésre, a főzőkonyha villamos berendezéseinek 
korszerűsítését Varga Zoltán László villanyszerelő végezze. A határozati javaslatot azzal 
egészítették ki, hogy a beszerzések megvalósítása a 2015. évi költségvetésben képződött 
megtakarítás erejéig történhet. 
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy számításokat kell végezni a gazdasági cso-
portnak, hogy meg lesz-e ez a pénz. A számítások végzése után lehet megrendelni a tétele-
ket. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Nagy Kálmán képviselő elmondja, tudomása szerint a kőműves munkák elvégzése ha-
laszthatatlan és nincs értelme villanyszerelés nélkül ezeket a kőműves munkákat megcsi-
nálni. Azt gondolja, ezt a kettőt mindenképpen előnybe kellene helyezni, mert ez kell. 
Ahogyan elhangzott a bizottsági ülésen, abba biztosan fel lett véve, abba a megtakarításba, 
ami most biztosnak tűnik. Az eszköz beszerzésről azt gondolja, hogy annak a tárgya kell, 
hogy legyen, hogy valóban megtörtént ez a megtakarítás. Addig úgy sem lehet azokat a 
gépeket oda vinni, amíg nincs meg az elektromos hálózatnak a felújítása, kiépítése, mivel 
ezeknek óriási az elektromos felvétele, tehát ott ezeket a szereléseket meg kell csinálni. 
Azzal a kitétellel, ha valóban megtörtént, ezek a felújítási munkák elodázhatatlanok, tehát 
a kőműves munka és a villanyszerelési munka történjen meg, de a gép beszerzés csak ak-
kor történjen meg, amikor biztossá válik az, hogy 2015-ben a megtakarítás fedezi ezeknek 
a kiadását. 
 
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást. Elmondja, egyetért képviselő úr-
ral, azért is, mert ez a zöldség előkészítőnek a javítását mindenféleképpen meg kell csinál-
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tatni. Javasolja, hogy a határozatba kerüljenek bele ezek a módosítások. Megkérdezi van-e 
még valakinek kérdése. 
 
Madarasi Imre elmondja, hogy ott az udvaron is vannak problémák, megkérdezi, hogy 
nincs ezzel kapcsolatban ez a víz alámosás.  
 
Szabó András polgármester elmondja, hogy felhívják erre a kivitelező figyelmét. Megkér-
dezi van-e még valakinek kérdése, véleménye. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, hogy a Kossuth úti óvoda főzőkonyhájában bekövetkezett kár 
helyreállítását a Szabó és Fia Kft. végezze, azzal a kiegészítéssel, hogy a megvalósítás a 
2015. évi költségvetésben képződött megtakarítás erejéig történhet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 

 
 
203/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvoda főzőkonyhájában bekövezett 
kár helyreállításáról 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított 
jogkörében eljárva 
 

hozzájárul, 
 

hogy Kunhegyes Város Óvodai Intézménye a Kossuth Lajos utca 112. szám alat-
ti Kossuth úti óvoda főzőkonyhájában keletkezet károk helyreállítását a Szabó 
és Fia Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca  79/A) kivitelezésében 
1.063.490,- Ft összegben elvégeztesse. 
 
A megvalósítás a 2015. évi költségvetésben képződött megtakarítás erejéig tör-
ténhet. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Fábián-
Major Anikó intézményvezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Szabó és Fia Kft. (Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 79/A.) 
3. Hegyesi Szolgáltató Kft.  (Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 79.) 
4. Malom-Bau Kft. (Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2)  
5. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
6. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
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9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati ja-
vaslatot, hogy a Kossuth úti óvoda főzőkonyhájába 1 db robotgépet tartozékokkal a 
Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt-től beszrezzen, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
beszerzés feltétele, hogy az építési – szerelési munkák elsődlegesen elvégzésre kerüljenek 
és ezt követően a 2015. évi költségvetésben képződött megtakarításból rendelkezésre álljon 
még fedezet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
204/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvoda főzőkonyhájában 1 db. robot-
gép tartozékokkal történő beszerzéséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogköré-
ben eljárva 
 

hozzájárul, 
 

hogy Kunhegyes Város Óvodai Intézménye a Kossuth Lajos utca 112. szám alatti 
Kossuth úti óvoda főzőkonyhájába 1 db. robotgépet tartozékokkal (alapgép, húsörlő 
segédgép, kockázó, szeletelő, reszelő segédgép, rozsdamentes gördíthető állvány) 
beszerezzen a Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt.-től (2800 Tatabánya, 
Vágóhíd u. 4.) 897.255.-Ft összegben.  
 
A beszerzés feltétele, hogy az építési – szerelési munkák elsődlegesen elvégzésre 
kerüljenek és ezt követően a 2015. évi költségvetésben képződött megtakarításból 
rendelkezésre álljon még fedezet. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete fenti feltétel mellett felhatal-
mazza Fábián-Major Anikó intézményvezetőt a szállítási szerződés aláírására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Chef Trans Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) 
3. Gasztromega Kft. (1138 Budapest, Tomori köz 4. VI/2.) 
4. Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) 
5. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
6. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati ja-
vaslatot, hogy a Kossuth úti óvoda főzőkonyhájába 10 tálcás kombi sütőt tartozékokkal a 
Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt-től beszrezzen, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
beszerzés feltétele, hogy az építési – szerelési munkák elsődlegesen elvégzésre kerüljenek 
és ezt követően a 2015. évi költségvetésben képződött megtakarításból rendelkezésre álljon 
még fedezet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
205/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvoda főzőkonyhájában 10 tálcás 
kombi sütő tartozékokkal történő beszerzéséről 

 
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogköré-
ben eljárva 
 

hozzájárul, 
 

hogy Kunhegyes Város Óvodai Intézménye a Kossuth Lajos utca 112. szám alatti 
Kossuth úti óvoda főzőkonyhájába 1 db. 10 tálcás kombi sütő tartozékokkal (kombi 
sütő, vízlágyító, 8. db 65 mm. mély tepsi, 5 db. 20 mm. mély tepsi) beszerezzen a 
Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt.-től (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 
4.) 1.133.856.-Ft összegben.  
 
A beszerzés feltétele, hogy az építési – szerelési munkák elsődlegesen elvégzésre 
kerüljenek és ezt követően a 2015. évi költségvetésben képződött megtakarításból 
rendelkezésre álljon még fedezet. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenti feltétel mellett felha-
talmazza Fábián-Major Anikó intézményvezetőt a szállítási szerződés aláírására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Chef Trans Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) 
3. Gasztromega Kft. (1138 Budapest, Tomori köz 4. VI/2.) 
4. Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) 
5. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
6. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati ja-
vaslatot, hogy a Kossuth úti óvoda főzőkonyhája villamos berendezéseinek korszerűsítését 
Varga Zoltán villanyszerelő végezze, azzal a kiegészítéssel, hogy a megvalósítás a 2015. 
évi költségvetésben képződött megtakarítás erejéig történhet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
206/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
a Kunhegyes, Kossuth u. 112. szám alatti Kossuth úti óvoda főzőkonyhája villamos beren-
dezéseinek korszerűsítéséről  

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított 
jogkörében eljárva 
 

hozzájárul, 
 

hogy Kunhegyes Város Óvodai Intézménye a Kossuth Lajos utca 112. szám 
alatti Kossuth úti óvoda főzőkonyhája villamos berendezéseinek korszerűsítését 
a Varga Zoltán László villanyszerelő, egyéni vállalkozó (5340 Kunhegyes, 
Árpád krt. 46.) kivitelezésében 639.063,- Ft összegben elvégeztesse. 
 
A megvalósítás a 2015. évi költségvetésben képződött megtakarítás erejéig tör-
ténhet. 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Fábián-
Major Anikó intézményvezetőt a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Kovács József villamosipari technikus (5241 Abádszalók, Hunyadi u. 6.) 
3. Varga Zoltán László villanyszerelő, egyéni vállalkozó (5340 Kunhegyes, Árpád krt. 

46.) 
4. Mátyus Lajos egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Reggel u. 20.) 
5. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője 
6. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
7. Barta Ferenc aljegyző 
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető 
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény 
benyújtásáról 

 (írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás-
ra vonatkozó igény benyújtásáról van szó az előterjesztésben. Megkérdezi van-e valakinek 
kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
207/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III.4. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatásra.  
 
Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:  Gazdasági osztály 

 
Erről értesülnek: 
1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest 
2. Képviselőtestület tagjai 
3. Szabó András polgármester 
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
5. Barta Ferenc aljegyző 
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

 
 
 
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes 
Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos 
működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pá-
lyázat kiírásáról 

(írásban csatolva) 
  
 
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye. 
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot a szóban javasolt módosítással, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
 
 
208/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai In-
tézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges 
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról 
 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében 
eljárva pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

 
 

Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése tárgyában 
 
Pályázat tárgya: 
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai 
Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez 
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése. 
A szerződés időtartama: 
Egy év. 
A szolgáltatás kezdő időpontja: 
2016. január 01. 
Pályázati feltételek: 
A pályázati feltételek a pályázati dokumentációban kerültek meghatározásra. A do-
kumentáció ingyenesen a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
2. számú irodájában személyesen, vagy írásban a vagyon@kunhegyes.hu e-mail cí-
men szerezhető be. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2015. december 04. (péntek) 12 óra 
A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal 2. számú iroda 
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
Elbírálás határideje: 
A benyújtást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes 
véleményezése után soron következő képviselőtestületi ülésen. 
Érdeklődni lehet: 
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Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal 2. számú iro-
dájában. 
Telefon: 59/530-500 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata 

 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza Ollári Balázs ügy-
intézőt, hogy gondoskodjon a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzéséről. 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT: 
Előterjesztés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági 
szerződés alapján a 2015. november 02 - 2016. február 29. közötti időszakra vonatko-
zó közfoglalkoztatáshoz igényelt közvetlen-, és anyagköltség felhasználásáról 
 

(írásban csatolva) 
  
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés elkészítése után a Munkaügyi Köz-
pont szólt, hogy a 112 fős projekt esetében nem tudnak határozatot hozni. Elmondja, a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság 
véleménye. 
 
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhan-
gúan elfogadásra javasolja a 15 fő foglalkoztatásáról szóló közfoglalkoztatásról szóló hatá-
rozat tervezetet. 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslat-
tal kapcsolatban. 
 
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfo-
gadja a határozati javaslatot a szóban javasolt módosítással, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazat-
tal elfogadja a következő határozatával: 
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209/2015.(XI.12.) Kt. h a t á r o z a t, 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés alapján a 
2015. november 02 - 2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz 
igényelt közvetlen-, és anyagköltség felhasználásáról 
 
 

         Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés-
ben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont 
alapján a közfoglalkoztatás megvalósításához a 

 
         Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) gazdasági társaság 

ajánlatát fogadja el. 
Bruttó beszerzési összeg: 548.577.- Ft. 

 
     Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Szabó András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására és a szükséges 
teendők ellátására. 

 
 

Erről értesülnek: 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala  
4. Barta Ferenc aljegyző 
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető 
7. Szabó Ildikó ügyintéző 
8. Irattár 

 
 
 
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás 
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvé-
gezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését. A képviselő-testület 
nyilvános ülését 15 óra 28 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

Szabó András Dr. Pénzes Tímea  
polgármester jegyző  


